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 خدمة العمالء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم: الننً أٌجٌبً وتشارلز بواتٌن
 
 

 

 
 

 
هً شركة خاصة إلدارة رأس المال تستثمر فً بعض الشركات الصغٌرة والمتوسطة التً تبدو شركة آدينيا بارتنرز 

وتستثمر الشركة حالًٌا، بمكاتبها فً أكرا وأبٌدجان، من صندوقها الثالث الذي تبلغ قٌمته  واعدة بشكل أكبر فً أفرٌقٌا.
تعرف على المزٌد عب الموقع  سعى إلى الحصول على فرص فً مجموعة متنوعة من القطاعات.ملٌون دوالر وت 521

 www.adenia.comاتصل بنا على أوinfo@adenia.com

http://www.adenia.com/
mailto:info@adenia.com
mailto:info@adenia.com


 ساهم بها شركاء أدٌنٌا (Invest in Africaمحور نمو األعمال | االستثمار فً أفرٌقٌا ) 2

 

 

 
 
 
 

 خطوات لتحسين خدمة العمالء 5 عمالئك:على وجوه  االبتسامةحافظ على إبقاء 
 
بالنسبة إلى الشركات التً لدٌها عمالء من الشركات، والتً ٌشار إلٌها أحٌاًنا باسم الشركات 

فإن إحدى أفضل الطرق لفصل نفسك عن منافسٌك  (،B2B) أو الشركات "بٌن الشركات"

ٌُعاملوا باهتمام  هً الحصول على خدمة عمالء ممتازة. معاملة طٌبة،  وكما ٌحب البشر أن 

تتألف إلى حد كبٌر من -على أٌة حال -فإن الشركات العمٌلة لشركتك لٌست مختلفة ـ فهً 

إلٌك خمسة  كٌف ٌمكنك إًذا تحوٌل خدمة العمالء إلى مٌزة رابحة فً شركتك؟ أشخاص !

 نصائح:
 

 اعرف عميلك .1
 

التنظٌمً والعملٌات، كلما زادت معرفتك بعمالئك، أي بأهداف العمل والتحدٌات واإلعداد 

لٌس من الضروري أن ٌكون اكتشاف ما ٌمكنك  كلما كان بمقدورك خدمتهم بشكل أفضل.

انتقل  القٌام به حٌال العمٌل تمرٌنات مطولة، وقد تحتاج فقط إلى القٌام بذلك مرة كل عام.

حدث ت إلى اإلنترنت؛ وسوف تجد فً كثٌر من األحٌان الكثٌر من المعلومات المتاحة علنا.

إلى ممثلً الخدمة أو إلى أشخاص وشركات أخرى تتفاعل مع العمٌل لمعرفة ما ٌعرفونه 

عنه.   ألِق نظرة على منافسٌك.    قد تكشف الطرٌقة التً ٌتفاعلون بها مع العمٌل عن أشٌاء 

بعد ذلك، بناًء على ما اكتشفته، فّكر فً كٌفٌة تحسٌن الخدمة التً  لم تعرفها عن ذلك العمٌل.

 قدمها إلى العمٌل واإلجراءات التً ٌجب علٌك اتخاذها لتنفٌذ خطتك الجدٌدة.ت
 
 
 

 استمع إلى عميلك .2
 

 % فً كل وقت.011قد ال تكون العبارة القدٌمة "العمٌل على صواب دائًما" صحٌحة بنسبة 

تلبٌة ومع ذلك، فإن االستماع إلى ما ٌقوله العمٌل سٌخبرك عن أولوٌاته، وبالتالً ٌمكنك من 

خذ المالحظات  احتٌاجاته.    لذلك، سّهل على عمالئك تقدٌم مالحظات من جمٌع األنواع.

الراجعة اإلٌجابٌة كعالمة على األشٌاء التً ٌنبغً علٌك االستمرار فً القٌام بها )أو زٌادتها، 

ن ولكن األهم من ذلك، أن تأخذ التعلٌقات السلبٌة كفرصة إلجراء تغٌٌر مرئً م إن أمكن(.

تتضمن الطرق البسٌطة للحصول على المالحظات استطالع  المرجح أن ٌؤثر على العمٌل.

قصٌر "للتحقق من النبض" ٌتم تقدٌمه مرة كل ربع سنة عبر البرٌد اإللكترونً أو عبر 

 هناك ثالثة أسئلة بسٌطة ٌنبغً أن تطرحها: اإلنترنت إلى الشركاء الرئٌسٌٌن ضمن العمالء.
 

 جٌد؟شكل ما الذي ننجزه ب          
 أفضل؟ ما الذي كان ٌمكننا إنجازه بشكل 
 ماذا ٌنبغً علٌنا أن نبدأ فً القٌام به أو التوقف عنه؟ 
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إنهم  -وفً العدٌد من الحاالت، سٌكون العمالء متلهفٌن إلى تقدٌم المزٌد من المعلومات 

ٌُسألوا  .ٌحتاجون فقط ألن 
 

 ابَق على اطالع على شكاوى العمالء .3
 

بالعمٌل إظهار االهتمام بالمشاكل التً تزعجه أو تحبطه  االهتماممن الطرق الممتازة إلثبات 

 على وجه التحدٌد: أو تؤرقه وأنك تعمل على معالجة هذه المشاكل فً أسرع وقت ممكن.
 

  تحدث مع ممثلً العملٌات وخدمة العمالء لمعرفة  :بالشكاوىتأكد من أنك على اطالع

 األولوٌات من أجل معالجتها. مرتبة حسبٌواجهها كل عمٌل.  إنشاء قائمة المشاكل التً 

تجنب الوقوع فً المفاجأة بسبب المشاكل، ألن هذا ٌحد من قدرتك على إدارة العواقب 

 المترتبة علٌها

 المشكلة هً أن موفر الخدمة ٌتظاهر بأنها  غالًبا ما ٌكون أسوأ شًء فً :تواصل مع العميل

ى سبٌل المثال، عندما ٌكون السفر جواً، فإن كثٌرٌن منا ٌعرفون اإلحباط عل غٌر موجودة.

الناجم عن االنتظار فً صالة مغادرة غٌر مرٌحة وال ٌعرفون لماذا تتأخر الرحلة ومتى 

ستغادر.  برٌد إلكترونً بسٌط ٌشٌر إلى أنك على علم بالمشكلة )وباإلزعاج الذي تسببه( 

منع المكالمات الهاتفٌة الغاضبة، بل أًٌضا لمساعدة العمٌل وأنك تعمل على حلها لٌس فقط ل

بل وأفضل من ذلك إذا كان بوسعك أن تقدم تقدٌراً  على اتخاذ ترتٌبات بدٌلة إذا لزم األمر.

العمالء بشكل اقعٌاً، وإال فإنك تجازف بإحباط للوقت الذي سٌتم فٌه حل المشكلة.  ولكن كن و

 أكبر.

  وهذا من شأنه  أنه تم حل مشكلة ما. األقل، أرسل رسالة أخرى لتعرفعلى  العميل:تابع مع

أن ٌساعدهم على العودة إلى العملٌات الطبٌعٌة، أو ٌمكنهم تحدٌد ما إذا كانت المشكلة ال تزال 

وإذا أمكن، فاذهب خطوة إلى ما هو أبعد من ذلك  قائمة ــ بمعنى أن هناك مشكلة أخرى.

عن القرار ــ أو أفضل من ذلك، ما كان ٌمكنك القٌام به على واكتشف ما إذا كانوا راضٌن 

 نحو أفضل
 
 

 

 افحص كل نقطة اتصال من نقاط االتصال الخاصة بالعميل .4
 

إذا كان من دواعً سرورك أن تقٌم فً فندق فخم من الدرجة األولى، فقد تكون على دراٌة 

ٌمكن تطبٌق المبدأ  التفاصٌل.بشعور التفكٌر فً كل شًء والتخطٌط له، وصوالً إلى أدق 

عمٌل ٌعتقد أنك تبذل كل ما فً وسعك لضمان رضاه هو عمٌل  نفسه على خدمة العمالء.

 من المرجح أن ٌبقى.   افحص كل الطرق التً تتفاعل بها أنت أو موظفوك مع العمٌل.

وعلى  وكل منها فرصة للتعبٌر عن االهتمام به، وبالتالً فإنك تضمن من جدٌد التزامه بك.

تحدٌد  العكس من ذلك، قد تكون تجربة واحدة سٌئة كافٌة إلفساد سمعتك فً نظر العمٌل.

ا وعبر الهاتف والبرٌد اإللكترونً وغٌر ذلك. -سبل االتصال األساسٌة  ًٌ راجع كل  شخص

واحدة من هذه السبل للتأكد من تنفٌذ األشٌاء الصحٌحة أو اكتشف ما ٌجب القٌام به لتحسٌن 

هل تتواصل بسرعة وبوضوح  .  هل أنت مهذب وممتع ومحترم ومتٌقظ؟كل تجربة
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هل أنت متوفر دائًما )كما هو معلن( إلجراء مكالمات  واختصار عبر البرٌد اإللكترونً؟

ومن  –تأكد من إظهار السلوكٌات والمهارات المناسبة لكل واحدة من سبل االتصال هاتفٌة؟

 القٌام بها بشكل متسق.
 

 
 

 

   أن لديك الفريق المناسب تأكد من .5
 

من الواضح أن تقدٌم خدمة عمالء فائقة ٌتطلب بعض الجهد وٌتطلب عدًدا من المهارات 

المختلفة: االهتمام بالتفاصٌل والمتابعة والترحٌب والصبر والتعاطف والتفاهم والقدرة على 

عمالئك، فمن  إذا لم ٌكن فرٌقك مجهًزا بشكل صحٌح أو متحفًزا للتعامل مع تلقً النقد.

تأكد من عدم تشتٌت انتباه فرٌقك ومن تحفٌزه وتجهٌزه  المرجح أن تكون جهودك ناقصة.

 :معرفةبشكل جٌد من خالل 
 

 ما الذي ننجزه بشكل جٌد؟          

  التحدث مع عمالئك حول ممثلٌك لخدمة العمالء لمعرفة ما إذا كانوا ٌتحملون

 مسؤولٌاتهم كما هو متوقع أم ال. 

 ة تقٌٌمات األداء هذه لتحدٌد الفرص المتاحة للتحسٌنمراجع 

  فرٌق خدمة العمالء لمعرفة ما إذا كانت هذه هً المهمة التً ٌرغبون فً الحدٌث إلى

القٌام بها، أو ما إذا كانت هناك مهام أخرى داخل الشركة تناسبهم بشكل أفضل أو 

 ٌهتمون بها أكبر

  تشجٌع  حتىو أالثغرات )ة التدرٌب لمعالجالتعرف على النواقص فً المهارات وتنظٌم

الموظفٌن على الخروج والحصول على التدرٌب الالزم، وعرض تسدٌد كل التكالٌف 

 أو بعضها(
 
 

وٌكمن  وكل توصٌة من التوصٌات المذكورة أعاله لٌست ابتكارٌة أو معقدة بصفة خاصة.

إذا كنت قادًرا على  وموثوق.التحدي فً أغلب األحٌان فً تنفٌذ هذه الخطوات على نحو ثابت 

مٌزة ذلك، فسترى العائد على شكل فرٌق خدمة العمالء والنظام واالستراتٌجٌة التً توفر 

 تنافسٌة كبٌرة وعمالء راضٌن. 

 
 
 
 
 
 
 

 شكًرا على القراءة!
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هً شركة خاصة إلدارة رأس المال تستثمر فً بعض الشركات شركة آدينيا بارتنرز 
وتستثمر الشركة حالًٌا،  والمتوسطة التً تبدو واعدة بشكل أكبر فً أفرٌقٌا.الصغٌرة 

ملٌون دوالر وتسعى  521بمكاتبها فً أكرا وأبٌدجان، من صندوقها الثالث الذي تبلغ قٌمته 
تعرف على المزٌد عب  إلى الحصول على فرص فً مجموعة متنوعة من القطاعات.

 info@adenia.comاتصل بنا على أو  .comwww.adenia    الموقع
 
 

 نبذة عن المؤلفين
 

 النني أيجيبي
 

، وهً تتمتع بتجربة ثمانً 2102مدٌرة االستثمار فً شركة "أدنٌا بارتنرز" منذ عام 

فً مجال  استراتٌجٌةسنوات كخبٌرة فً االستثمار فً األسهم الخاصة وهً خبٌرة 

وقد طورت مهارات التعامل لدٌها فً شركة سفٌرٌكا إنترناشٌونال، وهً شركة  األعمال.

كما عملت الننً لصالح  تملّك أسهم منخفضة فً السوق المتوسطة مقرها سان فرانسٌسكو.

بدأت حٌاتها المهنٌة  المؤسسة المالٌة الدولٌة التً تتخذ من الجوس بنٌجٌرٌا مقراً لها.

حاصلة على درجة  إدارٌة فً مجموعة " مونٌتور كروب" )بوسطن(. كمستشارة

البكالورٌوس فً الهندسة الكٌمٌائٌة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجٌا وعلى ماستر فً 

 إدارة األعمال من كلٌة هارفارد إلدارة األعمال.
 

n.ejebe@adenia.com 
 
 
 

ز تشارل
 بواتين

 
أمضى تشارلز أكثر من أربع سنوات فً  .2102مدٌر االستثمار فً شركاء أدنٌا منذ عام 

مجموعة بوسطن االستشارٌة كمستشار إداري، فطور المهارات فً تطوٌر إستراتٌجٌة 

 ضمن تجربةاألعمال والعملٌات وإدارة األداء والتنظٌم والمواضٌع الخاصة بالصناعة 

وكان ٌعمل فً السابق كمهندس فً المواد  ت المتحدة وأوروبا وأفرٌقٌا.المشروع فً الوالٌا

التطبٌقٌة، حٌث قدم الدعم فً مجال تنفٌذ المشارٌع وإدارتها وهندستها داخل صناعة أشباه 

حاصل على درجة البكالورٌوس فً الهندسة الكٌمٌائٌة من معهد ماساتشوستس  الموصالت.

 األعمال من كلٌة هارفارد إلدارة األعمال. للتكنولوجٌا وعلى ماستر فً إدارة

mailto:info@adenia.com
mailto:n.ejebe@adenia.com
mailto:n.ejebe@adenia.com
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c.boatin@adenia.com 
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